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Ogłoszenie o zamówieniu –
zamówienia sektorowe

(Dyrektywa 2004/17/WE)

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: PKP Energetyka S.A. Oddział w
Warszawie - Usługi Zakład Górnośląski

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Hoża 63/67
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-681

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 327143564

Osoba do kontaktów: Marta Kurek
E-mail: m.kurek@pkpenergetyka.pl

Faks: +48 327143505

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.pkpenergetyka.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny ( proszę wypełnić załącznik A.I )
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny ( proszę wypełnić załącznik A.II )
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny ( proszę wypełnić załącznik A.III )
I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych
Sektor wodny

Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych
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Inny:

_____

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Włączenie do systemu zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej Katowice 3 odłączników LPN relacji PT
Czechowice - PT Oświęcim, stacji transformatorowej ST Porąbka oraz dostosowanie do systemu zdalnego
sterowania podstacji trakcyjnej PT Orzesze
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych:
Roboty budowlane
Dostawy
Wykonanie
Kupno
Zaprojektowanie i wykonanie
Dzierżawa
Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem
środków, obiektu budowlanego
Leasing
odpowiadającego wymogom
Połączenie powyższych form
określonym przez instytucję
zamawiającą

Usługi
Kategoria usług: nr: 5
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
_____
Kod NUTS:
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
I. Przedmiotem zamówienia jest włączenie do systemu zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej Katowice
3 odłączników linii LPN relacji PT Czechowice - PT Oświęcim, stacji transformatorowej ST Porąbka oraz
dostosowanie do systemu zdalnego sterowania podstacji trakcyjnej PT Orzesze.
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II. Zakres prac:
1. Włączenie do systemu zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej Katowice 3 odłączników linii LPN relacji
PT Czechowice - PT Oświęcim:
a) Zabudowa sterowników obiektowych.
b) Montaż urządzeń łączności GPRS.
c) Wykonanie sygnalizacji włamaniowej (otwarcie drzwi szafki obiektowej).
d) Rozbudowa tablicy synoptycznej w NC Katowice.
e) Zmiana baz danych i zobrazowania w NC Katowice.
f) Uruchomienie sterowania zdalnego.
g) Opracowanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz w wersji
elektronicznej i 1 egzemplarz w wersji papierowej).
h) Wykonawca dostarczy instrukcje prób pomontażowych, pomiarów i sprawdzeń z opisem procedur testowych.
i) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego, weźmie udział w próbach (rozruchowych) uruchomienia, oraz dokona przeszkolenia
wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu zdalnego sterowania.
j) Wykonawcy dostarczy w dniu odbioru końcowego prac licencję zastosowanego oprogramowania i kopie
bezpieczeństwa oprogramowania.
k) Osoba do kontaktu: Józef Mika- 697 040 953.
2. Włączenie do systemu zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej Katowice stacji transformatorowej ST
Porąbka:
a) Zabudowa sterowników obiektowych.
b) Montaż urządzeń łączności GPRS.
c) Wykonanie sygnalizacji włamaniowej (otwarcie drzwi rozdzielni).
d) Rozbudowa tablicy synoptycznej w NC Katowice.
e) Zmiana baz danych i zobrazowania w NC Katowice
f) Uruchomienie sterowania zdalnego.
g) Opracowanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz w wersji
elektronicznej i 1 egzemplarz w wersji papierowej).
h) Wykonawca dostarczy instrukcje prób pomontażowych, pomiarów i sprawdzeń z opisem procedur testowych.
i) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego, weźmie udział w próbach (rozruchowych) uruchomienia, oraz dokona przeszkolenia
wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu zdalnego sterowania.
j) Wykonawca dostarcza licencję zastosowanego oprogramowania i kopie bezpieczeństwa oprogramowania.
k) Miejsce robót: Sosnowiec- Porąbka , ul. Upadowa.
3. Dostosowanie do systemu zdalnego sterowania podstacji trakcyjnej PT Orzesze:
a) Montaż urządzeń zdalnego sterowania w rozdzielni 3kV prądu stałego.
b) Montaż szafy TOFA, produkcji firmy KOMSTER Sp. z o.o., zdemontowanej
z PT Jęzor.
c) Modernizacja automatyki uzależnień w sąsiednich obiektach (wymiana urządzeń TgFM na modemy TD-23).
d) Włączenie i uruchomienie sterowania rozdzielni 3kV do istniejącego systemu zdalnego sterowania z NC
Katowice
e) Wykonawca dostarczy instrukcje prób pomontażowych, pomiarów i sprawdzeń z opisem procedur testowych.
f) Dokonanie wymaganych zmian baz danych i zobrazowania w NC Katowice
g) Sprawdzenia poprawnego działania, konfiguracji, pomiarów.
h) Zastosowane rozwiązanie ma mieć strukturę otwartą, być łatwe do rozbudowy i mieć możliwość modułowego
dodawania nowych funkcji.
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i) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego, weźmie udział w próbach (rozruchowych) uruchomienia, oraz dokona przeszkolenia
wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu zdalnego sterowania.
j) Opracowanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz w wersji
elektronicznej i 1 egzemplarz w wersji papierowej).
k) Wykonawca dostarcza licencję zastosowanego oprogramowania i kopie bezpieczeństwa oprogramowania.
l) Wymaga się uczestnictwa Wykonawcy w odbiorze końcowym i pogwarancyjnym przedmiotu zamówienia.
IV. Wymogi techniczne:
a) Oferowany przez Oferenta okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięce licząc od dnia zakończenia
prac, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru. Oferent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za
wszelkie wady przedmiotu zamówienia, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową lub techniczną.
b) Wykonawca w trakcie trwania gwarancji obowiązany jest dokonać stosownych napraw w terminie 3 dni od
zgłoszenia wad. Zamawiający będzie informował o zaistniałych wadach w formie pisemnej (e-mail, faks).
c) Gwarancja ulega wydłużeniu o czas usuwania wad. Usterki ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca
usunie na swój koszt. W przypadku usunięcia wady, termin ważności gwarancji dla przedmiotu naprawy lub
wymiany biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot

Słownik główny
51900000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
tak

nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych :
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :

tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
_____
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
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_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu :
tak
nie
Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana) _____albo Zakres: między : _____ i : _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji :
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – tekst jedn. ze
zm.) w wysokości 4 000 zł (słownie: czterytysiącezłotych 00/100). Sposób wniesienia wadium zostanie podany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do
składania ofert

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
_____

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
_____

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

tak

nie

III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w III.2.1) ppkt 1,2,3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
7. Dokumenty, o których mowa w pkt III.2.1) ppkt 6a i 6c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt III.2.1) ppkt 6b, powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1) ppkt. 6, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Zapis pkt III.2.1) ppkt 7 stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
10. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, żę:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
b) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie systemu zdalnego sterowania;
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlega wykluczeniu z postępowania stosownie do postanowień art. 24 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
Oferta wspólna
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy prawo
zamówień publicznych.
2. Oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego –
zgodnie z postanowieniem art. 23 ust.2.
3. W przypadku składania oferty wspólnej każdy z Wykonawców składających ofertę musi oddzielnie złożyć
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24.1. ustawy Pzp.
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22.1 Pzp składają łącznie wszyscy Wykonawcy
składający ofertę wspólną.
5. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie III.2.3) ppkt. 1 i 2 uznaje
się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Potencjał ekonomiczny i finansowy Wykonawcy
powinien zapewnić wykonanie zdania. W celu
potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji
finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia, do wniosku należy dołączyć dokumenty:
a) Wykonawca obowiązany jest załączyć dokument
opłaconej polisy lub w przypadku jej braku inny
dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony. Wymagane jest załączenie do
oferty aktualnej polisy lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż
200 000 zł. Zamawiający, w przypadku przedłożenia
przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej, akceptuje
jedynie polisę ubezpieczeniową wraz z dowodem jej
opłacenia. Ubezpieczenie powinno być ważne przez
cały okres realizacji umowy a w przypadku, kiedy
ubezpieczenie będzie wygasać w trakcie realizacji
umowy Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie,
mocą, którego zobowiąże się do jego przedłużenia.
b) sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli
podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości, również z opinią
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego
części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych
do sporządzania sprawozdania finansowego innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i
należności, potwierdzających, że Wykonawca osiągnął
obroty na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł – za ostatni
rok obrotowy (rok 2014);
c) Informacja banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy na kwotę minimum 200 000
zł wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia do wniosku należy załączyć
następujące dokumenty:
1. Zdolność techniczna – wymagane dokumenty:
1) przy wykonywanych robotach zatrudni kierownika
robót posiadającego aktualne uprawnienia budowlane
bez ograniczeń do kierowania robotami instalacyjnymi
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych wymaganymi przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
r. nr 0, poz. 1409 z późn. zm.),
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2) kierownik robót musi posiadać aktualny dokument
(zaświadczenie), potwierdzający przynależność do
Okręgowej Izby Inżynierów,
3) wykaz min. 2 (dwóch) wykonanych w okresie
ostatnich trzech lat prac związanych z montażem/
modernizacją urządzeń zdalnego sterowania,
sterującymi urządzeniami elektrotrakcyjnymi
i energetycznymi wraz z włączeniem ich do
systemu zdalnego sterowania, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten
okres, odpowiadających swoim rodzajem pracom
stanowiącymi przedmiot zamówienia z podaniem ich
wartości oraz daty i miejsca wykonania, do wykazu
należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie prac wystawione przez wskazanych w
wykazach odbiorców (np. referencje),
4) wykaz min. 2 (dwóch) zrealizowanych w okresie
ostatnich trzech lat prac związanych
z modernizacją lub budową nastawni centralnych,
sterujących urządzeniami elektrotrakcyjnymi i
energetycznymi, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – za ten okres, odpowiadających
swoim rodzajem pracom stanowiącymi przedmiot
zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca
wykonania, do wykazu należy dołączyć dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie prac wystawione
przez wskazanych w wykazach odbiorców (np.
referencje),
5) kserokopie świadectw kwalifikacyjnych
dopuszczających wskazanych imiennie co najmniej
3 pracowników do eksploatacji urządzeń (E) i dozoru
(D) powyżej 1 kV, wystawionych przez SEP lub inną
uprawnioną instytucję;
2. Doświadczenie zawodowe:
1) Ocenie podlegać będzie doświadczenie zawodowe w
okresie ostatnich trzech lat w zakresie zrealizowanych
prac związanych z montażem/modernizacją urządzeń
zdalnego sterowania, sterującymi urządzeniami
elektrotrakcyjnymi i energetycznymi wraz z włączeniem
ich do systemu zdalnego sterowania, prac związanych
z modernizacją lub budową nastawni centralnych
sterującymi urządzeniami elektrotrakcyjnymi i
energetycznymi, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – za ten okres, odpowiadających swoim
rodzajem pracom stanowiącymi przedmiot zamówienia
z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania
wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie ich z
należytą starannością.
2) Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona
przydzielając punkty według następującej zasady:
a) montaż/modernizacja urządzeń zdalnego sterowania
sterujących urządzeniami elektrotrakcyjnymi i
energetycznymi stacji energetycznej (podstacji
trakcyjnej, kabiny sekcyjnej lub rozdzielni energetycznej
SN,WN) wraz z włączeniem ich do systemu zdalnego
sterowania – 0,5 pkt za każdą stację energetyczną
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(podstację trakcyjną, kabinę sekcyjną lub rozdzielnię
energetyczną SN,WN),
b) modernizacja/budowa nastawni centralnej sterującej
urządzeniami elektrotrakcyjnymi i energetycznymi – 1
pkt za każdą nastawnię centralną,
c) za każdą realizacje zadania jak w p-pkt. a i b w
obiektach sterowania będących własnością PKP
Energetyka S.A. uzyskana liczba pkt. za realizacje
zostanie zwiększona przez pomnożenie o współczynnik
1,5,
d) za każdą realizacje zadania jak w p-pkt. a i b w
obiektach sterowania będących własnością PKP
Energetyka S.A. wykonywaną przy zachowaniu
ciągłości pracy (ruchu) istniejącej nastawni zdalnego
sterowania uzyskana liczba pkt. za tę realizację
zostanie zwiększona przez pomnożenie o współczynnik
1,5.
Oceniane będą doświadczenia zdobyte w ciągu
ostatnich trzech lat na podstawie dostarczonych
referencji wystawionych przez właściciela lub
zarządzającego urządzeniami sterowanymi. Do
składania ofert zostaną zaproszeni tylko wykonawcy,
którzy uzyskają minimum 15 punktów – nie więcej niż
pięciu wykonawców.
3. Potencjał techniczny:
Wykonawca musi posiadać niezbędne do wykonania
zamówienia narzędzia oraz urządzenia diagnostyczne
do kontroli wszelkiego rodzaju pakietów i podzespołów
elektronicznych, tj.:
a) tester pakietów BUSZ,
b) tester pakietów CZAT,
c) tester magistrali CAN-BUS,
d) tester telegrafii TgFm,
wykorzystywanych w systemie zdalnego sterowania i
przesyłu danych.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu :
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi :
tak
nie
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Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Negocjacyjna

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. Najniższa cena
90
6. _____
_____
2. termin realizacji
10
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: (jeżeli dotyczy)
EZ9-Ez6g-4202/10/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak)
Okresowe ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

12 / 20

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Podać cenę: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (jeżeli jest
znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: 29/09/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:
Data : ______
(dd/mm/rrrr) Godzina: _____
(jeżeli dotyczy)Miejscowość : _____
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak)Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia :
_____

PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

13 / 20

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

tak

nie

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego.
3. Termin realizacji zamówienia – nie dłużej niż 60 dni od daty zawarcia umowy.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu
o zamówieniu. Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków udziału w postępowaniu według formuły
„spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie przynajmniej jednego z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z
postępowania.
5. Do składania ofert Zamawiających zaprosi maksymalnie 5 Wykonawców, którzy uzyskają najwyższą liczbę
punktów według kryteriów podanych w pkt III.2.3 ogłoszenia o zamówieniu.
6. W przypadku, gdy nie będzie można dokonać zakwalifikowania 5 Wykonawców z uwagi na to, że dwóch lub
więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród nich wybierze tych Wykonawców,
którzy wykonali zamówienia zgodnie z pkt. III.2.3. ppkt.2 ogłoszenia o zamówieniu o większej wartości łącznie
(wyrażonej w PLN netto).
7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż
PLN do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty
przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli dniem publikacji będzie sobota, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni
kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.
8. Dokumenty stanowiące wniosek należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Dokumenty
sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
9. Dokumenty składane wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winne być złożone w
oryginale lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność
z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem (podpisane) przez Wykonawcę. Zamawiający może
żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i dokumenty stanowiące załączniki do wniosku
powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie podpisy muszą być
złożone w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
11. Dokumenty tworzące wniosek winny być złożone w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz w formie pisemnej i 1
egzemplarz w formie elektronicznej). W razie rozbieżności w dokumentach, decydujące są dokumenty tworzące
wniosek złożone w formie pisemnej. Uprawnienia dla osób podpisujących, o których mowa w niniejszym
punkcie powinny wynikać z dokumentów złożonych przez Wykonawcę lub z załączonego pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo składa się w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
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12. Wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem
Wykonawcy oraz zaadresowane na adres: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Zakład Górnośląski w
Katowicach, ul. Damrota 8, 40 – 022 Katowice oraz napis: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na Włączenie do systemu zdalnego sterowania z Nastawni Centralnej Katowice
3 odłączników linii LPN relacji PT Czechowice- PT Oświęcim, stacji transformatorowej ST Porąbka oraz
dostosowanie do systemu zdalnego sterowania podstacji trakcyjnej PT Orzesze”.
13. W przypadku, gdy informacje zawarte we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do
których Wykonawca zastrzega nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane, muszą
być one oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone
jako odrębna część niezłączona z pozostałymi dokumentami tworzącymi ofertę. Zaleca się, aby dokumenty
zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale ze sobą złączone. Wykonawca zastrzegając tajemnicę
przedsiębiorstwa powinien dołączyć pisemne uzasadnienie objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa.
14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów, dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: (URL) www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
_____

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
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E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/09/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-121553

PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

16 / 20

Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innego podmiotu zamawiającego, w imieniu którego dokonuje zakupu podmiot zamawiający
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

17 / 20

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający _____
Część nr : _____

Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C2 – Zamówienia sektorowe

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/17/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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